
Hej, 
Flygvapnet behöver dig

för uppgifter på F 21 
Basförband i Luleå

Flygvapenfrivilliga har fått din adress via Skatteverket, Navet.

Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga erbjuder Dig utbildning och 
ett engagemang inom Flygvapnets Krigsförband och Flygvapen-
frivilliga.

Flygvapenfrivilliga Nord har i samråd med Flygvapnets krigs- 
förbandschefer vid F 21 i Luleå tagit fram flera kurser och 
erbjuder Dig en utbildning mot en befattning i Flygvapnet. 
Vi behöver bli fler inom olika fackområden på våra förband.

Flygvapenfrivilliga, är en frivillig försvarsorganisation som har 
uppdrag från Försvarsmakten att rekrytera och utbilda soldater till 
olika befattningar inom Flygvapnets förband.

Du genomför Din utbildning som medlem i Flygvapenfrivilliga 
och ingår därefter ett avtal med Flygvapnet om en krigsplacering 
i ett Flygbasförband.

Grundkrav för att kunna söka, de olika kursernas målsättning 
och omfattning samt inom vilka fackområden vi söker perso-
nal, kan du läsa om på brevets baksida!

Utbildningen är helt kostnadsfri, Du har fri mat och boende samt 
ersättning för resor och förlorad arbetsförtjänst, du är också för-
säkrad via Flygvapenfrivilliga.

Observera att detta erbjudande om utbildning och placering i 
Flygvapnet är helt frivilligt.
Är du inte intresserad kan du helt bortse från erbjudandet.

Du som är intresserad och vill få mera info 

anmäler ditt intresse via E-post till  

fvrfn@fvrf.se med ditt namn och 

tfn-nummer senast den 1 mars  2020.

Välkommen, hälsningar

Christer Thörnlund / Ordförande
Flygvapenfrivilliga Nord
Har du frågor, ring mig!
Tfn: 070-690 71 14
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Våren 2020

 
Flygvapenfrivilliga har fått din adress via Skatteverket, Navet. 
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Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga erbjuder Dig utbildning och 
ett engagemang inom Flygvapnets Krigsförband och Flygvapen- 
frivilliga. 

 
Flygvapenfrivilliga Nord har i samråd med Flygvapnets krigs- 
förbandschefer vid F 21 i Luleå tagit fram flera kurser och 
erbjuder Dig en utbildning mot en befattning i Flygvapnet. Vi 
behöver bli fler inom olika fackområden på våra förband. 

 
Flygvapenfrivilliga, är en frivillig försvarsorganisation som har 
uppdrag från Försvarsmakten att rekrytera och utbilda soldater till 
olika befattningar inom Flygvapnets förband. 

 
Du genomför Din utbildning som medlem i Flygvapenfrivilliga 
och ingår därefter ett avtal med Flygvapnet om en krigsplacering 
i ett Flygbasförband. 

 
Grundkrav för att kunna söka, de olika kursernas målsättning 
och omfattning samt inom vilka fackområden vi söker perso- 
al, kan du läsa om på brevets baksida! 

 
 

Utbildningen är helt kostnadsfri, Du har fri mat och boende samt 
ersättning för resor och förlorad arbetsförtjänst, du är också för- 
säkrad via Flygvapenfrivilliga. 

 
Observera att detta erbjudande om utbildning och placering i 
Flygvapnet är helt frivilligt. 
Är du inte intresserad kan du helt bortse från erbjudandet. 

 
 

 
 
 

Välkommen, hälsningar 
 
Christer Thörnlund / 
Ordförande 
Flygvapenfrivilliga Nord 
Har du frågor, ring mig! 
Tfn: 070-6907114 

 
 

 

 

Du som är intresserad och vill få mera info 
anmäler ditt intresse via E-post till 
fvrfn@fvrf.se med namn och tfn-nummer, 
och epost  senast 23 februari 2020 
 

 
Christer Thörnlund
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM 
Flygflottiljen F 21    Flygvapenfrivilliga

www.forsvarsmakten.se/f21/    www.fvrf.se

Du behövs i Flygvapnets Krigsförband!
Vi behöver Din kompetens och förmåga inom olika fackområden.

Här nedan ser du några av befattningarna, mer info på Intro-kursen

BEVAKNINGSGRUPPCHEF
Som bevakningsgruppchef leder en bevakningsgrupp i
bevakningen av viktiga objekt på flygbasen. Du kommer
också att delta i skydd mot sabotage.

BEVAKNINGSSOLDAT
Som bevakningssoldat deltar du i bevakningen av  
viktiga objekt på flygbasen. Du kommer också att delta i 
skydd mot sabotage. 

SJUKVÅRDARE
Som sjukvårdare behåller du lugnet även i stressade 
och pressande situationer. Du är uthållig och klarar stora 
fysiska påfrestningar, och är empatisk, lugn och trygg i 
dig själv. Du ingår i en sjukvårdsgrupp som bland annat 
driver en kompanisamlingplats.

FÖRRÅDSARBETARE
Som förrådsarbetare hjälper du till medhantering av 
gods och förnödenheter vid flygbasens krigsorganisation. 
Vi söker dig som är driven, självständig och service- 
inriktad.

UTBILDNINGSGÅNG

                                                     .   INFORMATION 
 REGION SYD                                                            Våren 2019 
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Du behövs i Flygvapnets Krigsförband! 
Vi behöver Din kompetens och förmåga inom olika fackområden.                                     

Här nedan ser du några av befattningarna, mer info på Intro-kursen 
 

 
                 Stabsassistent 
Som stabsassistent är du stabens ansikte utåt. Du arbetar i ett högt 
tempo och hanterar mängder av information, därför behöver du vara 
stresstålig, noggrann och ha god simultanförmåga. 
 
 

    
      Bevakningssoldat 
Som bevakningssoldat deltar du i bevakningen av   
viktiga objekt på flygbasen. Du kommer också att delta i 
skydd mot sabotage. Andra uppgifter kan vara att utföra 
mineringsarbete och eldöverfall. 

 
 

Utbildningsgång 
 

 

  
 
 
 

Krav för att kunna söka  
Fyllt 18 år och vara svensk medborgare. 

Efter Intro-kursen tecknar du ett Utbildningsavtal, blir medlem i en Frivillig 
försvarsorganisation och blir Registerkontrollerad. 

 
 

 
 

För ytterligare information om Flygflottiljen F 17          www.f17.se 
 

 
För ytterligare information om Flygvapenfrivilliga                  www.fvrf.se 

 

 

 

Intro-kurs   
3 dagar  

 

GU-F                      
ca 2 veckor 

 
   

Fackutbildning 
ca 2 veckor 

 

 

KRAV FÖR ATT KUNNA SÖKA 
Fyllt 18 år och vara svensk medborgare.
Du ska inte vara krigs- eller avtalsplacerad i
Försvarsmakten eller i annan del av Totalförsvaret.

Efter Intro-kursen tecknar du ett Utbildningsavtal, 
blir medlem i en Frivillig försvarsorganisation och 
blir Registerkontrollerad.

FLYGVAPENFRIVILLIGA

Grundkurs FV
4 dagar

GENOMFÖRS
20- 22 mars 2020

GENOMFÖRS
23 - 26 april 2020

FORDONSFÖRARE
Vi söker fordonsförare till alla typer av fordon.
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